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INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este un instrument important al democrației
participative în cadrul Uniunii Europene, prin intermediul căreia un milion de cetățeni ai
UE având domiciliul în cel puțin un sfert dintre statele membre au posibilitatea să invite
Comisia să înainteze o propunere de act juridic pentru aplicarea Tratatelor UE. De la aplicarea
Regulamentului (UE) nr. 211/2011, care stabilește proceduri și condiții detaliate pentru
inițiativa cetățenească europeană, trei inițiative au fost înaintate cu succes Comisiei.

TEMEI JURIDIC

— Articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);

— Articolul 24 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

— Regulamentul (UE) nr. 211/2011;

— articolele 211 și 218 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

CONTEXT

Inițiativele cetățenești sunt instrumente puse la dispoziția cetățenilor din majoritatea statelor
membre, la nivel național, regional sau local, chiar dacă diferă în mod considerabil ca domeniu
de aplicare și procedură. Conceptul de cetățenie a UE, din care derivă inițiativa cetățenească
europeană, a fost introdus prima oară în Tratatul de la Maastricht (1.3.1). În 1996, în cadrul
pregătirilor pentru Conferința Interguvernamentală de la Amsterdam, miniștrii de Externe
austriac și italian au propus introducerea unui drept de a prezenta astfel de inițiative, pe lângă
dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, dar propunerea nu a fost adoptată în cadrul
conferinței. Dispoziții privind o inițiativă cetățenească foarte asemănătoare cu sistemul actual
au fost incluse inițial în proiectul de Tratat constituțional [articolul 47 alineatul (4)]. Deși
Prezidiul Convenției a respins includerea acestor dispoziții în textul final, eforturile concertate
ale organizațiilor societății civile au permis menținerea lor. În urma eșecului procesului de
ratificare a Tratatului Constituțional, au fost reintroduse dispoziții similare în timpul elaborării
proiectului Tratatului de la Lisabona.
În prezent, dreptul de a depune o inițiativă cetățenească este consacrat în Titlul II din TUE
(Dispoziții privind principiile democratice). Articolul 11 alineatul (4) din TUE stabilește
cadrul de bază pentru acest drept, iar articolul 24 alineatul (1) din TFUE prevede principiile
generale pentru un regulament care să definească procedurile concrete și să detalieze condițiile.
Propunerea de regulament a fost rezultatul unei consultări extinse[1]. Negocierea și stabilirea
textului final au durat mai multe luni – un proiect de propunere a fost prezentat Parlamentului
și Consiliului la 31 martie 2010, iar un acord politic a fost atins la 15 decembrie 2010, ceea
ce a permis adoptarea formală a textului de către Parlament și Consiliu la 16 februarie 2011.

[1]Cartea verde a Comisiei (COM(2009)0622).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.3.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0622
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Acesta a intrat în vigoare la 1 aprilie 2011, sub forma Regulamentului (UE) nr. 211/2011.
Din cauza unei serii de adaptări tehnice necesare la nivelul statelor membre pentru a institui
un proces de verificare uniform, Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană nu a
devenit aplicabil decât un an mai târziu. Până la 1 aprilie 2015 și, ulterior, la fiecare trei ani,
până la aceeași dată, Comisia trebuie să prezinte un raport referitor la aplicarea Regulamentului
privind inițiativa cetățenească europeană în vederea posibilei sale revizuiri. Comisia a adoptat
acest raport la 31 martie 2015, în comunicarea sa COM(2015)0145. Comunicarea prezintă
situația actuală și evaluarea implementării inițiativei cetățenești europene, precum și o listă
a provocărilor identificate după primii trei ani de implementare a acestui cadru legislativ și
instituțional nou. Textul identifică o serie de deficiențe și ia în considerare o parte din cercetarea
substanțială realizată pentru Parlamentul European[2].
Dreptul de a depune o inițiativă cetățenească europeană ar trebui clar separat de dreptul de a
adresa o petiție, o procedură de care este diferit în multe aspecte esențiale. Petițiile pot fi adresate
de către cetățenii UE sau de către persoanele fizice sau juridice rezidente ale UE (2.1.4) și trebuie
să vizeze subiecte care intră sub incidența domeniilor de activitate ale UE și care afectează
petiționarul în mod direct. Petițiile sunt adresate Parlamentului în calitatea sa de reprezentant
direct al cetățenilor la nivelul UE. O inițiativă cetățenească europeană reprezintă o solicitare
directă a unui instrument juridic specific al UE, trebuie să respecte o serie de norme specifice
pentru a se încadra în această categorie și este adresată Comisiei, aceasta fiind singura dintre
instituțiile europene care are dreptul de a înainta propuneri legislative. În acest sens, inițiativa
cetățenească europeană este similară cu dreptul la inițiativă conferit Parlamentului European
(articolul 225 din TFUE) și Consiliului (articolul 241 din TFUE).

PROCEDURA

A. Comitetul cetățenilor
Întrucât o inițiativă de o asemenea amploare necesită o structură organizatorică minimă, primul
pas în crearea unei inițiative cetățenești europene este înființarea unui comitet de organizare,
denumit „comitetul cetățenilor”. Acest comitet trebuie să fie alcătuit din cel puțin șapte persoane
rezidente în cel puțin șapte state membre diferite (dar nu neapărat de naționalități diferite) și
care au împlinit vârsta care le conferă drept de vot în cadrul alegerilor europene. Deputații în
Parlamentul European pot participa, dar nu pot fi luați în considerare la calcularea numărului
minim de cetățeni necesar pentru formarea unui comitet. Comitetul trebuie să desemneze un
reprezentant și un supleant, care vor fi persoanele de contact pentru inițiativa cetățenească
europeană în cauză.
B. Înregistrarea
Înainte de a putea trece la colectarea declarațiilor de susținere de la cetățeni, comitetul trebuie
să înregistreze inițiativa la Comisie. Aceasta implică depunerea unui document care conține
titlul, obiectul și o descriere succintă a inițiativei, precum și temeiul juridic propus și informații
privind membrii comitetului și toate sursele de sprijin și de finanțare ale inițiativei propuse.
Organizatorii pot furniza informații mai detaliate și alte materiale, cum ar fi un proiect al
documentului legislativ propus, sub forma unei anexe.
Comisia are la dispoziție două luni pentru a decide dacă înregistrează inițiativa propusă. Aceasta
nu va fi înregistrată dacă cerințele procedurale nu sunt îndeplinite sau dacă nu se încadrează în

[2]European Citizens Initiative - First lessons of implementation (Inițiativa cetățenească europeană - Primele concluzii
după implementare), Departamentul tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri constituționale (2014), care poate fi
accesat la adresa:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:RO:PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/RO/1-2015-145-RO-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_2.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
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competențele Comisiei de a depune o propunere de act juridic în scopul punerii în aplicare a
tratatelor. Înregistrarea va fi refuzată, de asemenea, dacă inițiativa este vădit neserioasă, abuzivă
sau vexatorie sau contravine valorilor UE, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din TUE.
Decizia Comisiei poate fi atacată prin recurs judiciar sau extrajudiciar. Inițiativele înregistrate
sunt publicate pe site-ul Comisiei.
C. Colectarea declarațiilor de susținere
După înregistrarea inițiativei, organizatorii pot începe să colecteze declarațiile de susținere.
Acestea trebuie colectate în termen de 12 luni. Declarațiile de susținere pot fi colectate pe
hârtie sau în format electronic. În cazul în care sunt colectate în format electronic, sistemul
de colectare online trebuie să fie mai întâi certificat de către autoritățile naționale competente.
Norme detaliate privind specificațiile tehnice pentru sistemele de colectare online sunt prevăzute
într-un regulament de punere în aplicare al Comisiei [Regulamentul (UE) nr. 1179/2011].
Indiferent dacă declarațiile de susținere sunt colectate pe hârtie sau în format electronic, se aplică
aceleași cerințe privind datele în scopul verificării. Aceste cerințe, stabilite la nivelul statelor
membre, sunt prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011. Pentru nouă state
membre[3] nu există obligația ca semnatarii declarațiilor de susținere să furnizeze documente
sau numere de identificare personală. În toate celelalte state membre, o astfel de identificare
este obligatorie. În anexă se specifică, pentru fiecare stat membru în care acestea sunt necesare,
tipul documentelor de identificare personale care pot fi utilizate.
Pentru a fi luată în considerare de Comisie, inițiativa cetățenească europeană trebuie să strângă
un milion de declarații de susținere în termen de 12 luni. Totodată, pentru a se califica într-
un anumit stat membru, numărul semnatarilor din statul membru în cauză trebuie să fie de cel
puțin 750 de ori mai mare decât numărul deputaților în PE aleși din statul membru respectiv.
Astfel, numărul minim de declarații de susținere semnate este stabilit conform aceluiași sistem
al proporționalității degresive utilizat pentru a se stabili distribuția locurilor în Parlamentul
European între statele membre.
D. Verificarea și certificarea
După colectarea numărului necesar de declarații de susținere de la un număr suficient de state
membre, organizatorii trebuie să le depună la autoritățile naționale competente[4], care au sarcina
de a certifica declarațiile de susținere compilate de Comisie pe baza informațiilor comunicate de
statele membre. Autoritățile cărora li se încredințează această sarcină sunt de obicei ministere
de Interne, comisii electorale sau registre de evidență a populației. Autoritățile naționale au la
dispoziție trei luni pentru a certifica declarațiile de susținere, dar nu au obligația de a autentifica
semnăturile.
E. Prezentarea și examinarea
În această etapă, organizatorii trebuie să prezinte certificatele relevante acordate de autoritățile
naționale privind numărul de declarații de susținere, precum și informații privind finanțarea
primită din orice sursă, respectând limitele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2004/2003
privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european. În principiu, contribuțiile care
depășesc 500 EUR trebuie declarate.
După ce a primit inițiativa depusă, Comisia are obligația de a o publica fără întârziere într-un
registru și de a primi organizatorii la nivelul adecvat pentru a le permite să explice detaliile
solicitării. În urma unui schimb de opinii cu Comisia, organizatorii au ocazia de a-și expune

[3]Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Olanda, Slovacia și Regatul Unit.
[4]O listă a autorităților naționale competente este disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
authorities-verification?lg=ro

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:343:0005:0008:RO:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=ro


Fişe tehnice UE - 2017 4

inițiativa în cadrul unei audieri publice organizate la Parlamentul European. Audierea este
organizată de către comisia competentă, care diferă în funcție de obiectul inițiativei cetățenești
europene (articolul 211 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European).

INIȚIATIVE ACTUALE

Mai multe organizații au încercat să lanseze inițiative similare cu inițiativa cetățenească
europeană înainte ca instrumentul să fi fost adoptat și ca procedurile detaliate să fi fost
stabilite. În 2007, Forumul european al persoanele cu handicap a lansat una dintre primele
astfel de inițiative-pilot, susținând că a colectat 1,2 milioane de semnături. După adoptarea
Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană în 2010, dar înainte de intrarea sa în
vigoare, Greenpeace a susținut că a primit un milion de semnături care solicitau un moratoriu
împotriva recoltelor de OMG. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste inițiative nu poate fi
considerată o inițiativă cetățenească europeană.
Începând din 1 aprilie 2012, au fost lansate peste 47 de inițiative cetățenești europene. La 19
dintre acestea li s-a refuzat înregistrarea, deoarece nu se încadrează în domeniul de competență
al Comisiei, iar 14 au fost retrase de organizatorii lor. În prezent, sunt înregistrate șase inițiative,
care se află în etapa de colectare. Deși numai trei inițiative au adunat numărul necesar de
semnături (Right2Water, One of Us și Stop Vivisection) și au fost înaintate Comisiei, o serie
de alte inițiative au determinat Comisia să ia măsuri de răspuns. Printre inițiativele transmise
cu succes Comisiei, inițiativa Right2Water invită Comisia să „propună acte legislative care să
pună în aplicare dreptul omului la apă și la servicii de salubrizare, așa cum este recunoscut de
către Națiunile Unite, și să promoveze furnizarea de apă și de servicii de salubrizare ca servicii
publice esențiale pentru toți”. One of Us solicită UE „să pună capăt finanțării activităților care
presupun distrugerea embrionilor umani, în special din domeniile cercetării, ajutorului pentru
dezvoltare și sănătății publice”. Inițiativa Stop Vivisection i-a cerut Comisiei să instituie un
cadru legislativ pentru eliminarea treptată în UE a experimentelor pe animale. Parlamentul a
organizat audieri cu reprezentanții fiecărei inițiative, la 17 februarie 2014, 10 aprilie 2014 și,
respectiv, 24 aprilie 2015. Comisia a oferit un răspuns, în care a prezentat concluziile juridice
și politice referitoare la toate cele trei inițiative.
Mai multe inițiative cetățenești europene au făcut obiectul unei acțiuni în fața Tribunalului UE,
care a constatat, în cea mai recentă hotărâre a sa, Minority SafePack/Comisia, T-646/13, că
Comisia nu și-a îndeplinit obligația de a explica în detaliu și de a-și justifica motivele pentru
care a refuzat înregistrarea unei inițiative cetățenești europene.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Instrumentul inițiativei cetățenești europene a prezentat un interes major pentru Parlament.
Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul a adoptat o rezoluție[5]

conținând o propunere detaliată de punere în aplicare a inițiativei cetățenești europene.
După intrarea în vigoare a Tratatului, Parlamentul s-a implicat activ în negocierile privind
Regulamentul ICE. Parlamentul a contribuit cu succes la procesul prin care inițiativa
cetățenească europeană a devenit un instrument al democrației participative mai accesibil și
mai adaptat nevoilor cetățenilor. Parlamentul a obținut, printre altele, reducerea la un sfert a
numărului minim de state membre din care trebuie să provină declarațiile de susținere; a insistat
ca verificarea admisibilității să se realizeze înaintea înregistrării; și a făcut presiuni în favoarea

[5]JO C 212 E, 5.8.2010, p. 99.
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unor dispoziții care să le permită tuturor cetățenilor și rezidenților UE, indiferent de naționalitate,
să aibă dreptul de a semna o inițiativă cetățenească europeană.
Parlamentul a lansat o serie de apeluri politice cu scopul de a simplifica și raționaliza procedurile
pentru desfășurarea unei ICE și pentru a spori impactul acesteia. La 28 octombrie 2015[6],
Parlamentul a adoptat o Rezoluție referitoare la inițiativa cetățenească europeană, solicitând,
printre altele, revizuirea regulamentului, pentru a simplifica cerințele privind datele cu caracter
personal și a asigura finanțare în scopul sprijinirii organizării de inițiative cetățenești europene.
În 2017, Comisia pentru afaceri constituționale a lansat un raport legislativ din proprie inițiativă
care vizează o astfel de revizuire veritabilă a Regulamentului privind inițiativa cetățenească
europeană. În septembrie 2017, pe baza solicitărilor Parlamentului și a unei consultări publice,
în cele din urmă Comisia a făcut o propunere de revizuire a inițiativei cetățenești europene[7] ,
care să reducă vârsta de votare pentru semnatari până la 16 ani, să simplifice formularele pentru
a strânge adeziuni, să le permită tuturor cetățenilor UE să sprijine o ICE, indiferent de reședința
acestora, și să prelungească perioada de examinare a unei ICE.
Petr Novak
10/2017

[6]JO C 355, 20.10. 2017, p. 17.
[7]http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_en.pdf
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